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Feliu Formosa (Sabadell, 1934) és poeta,
traductor, dramaturg, assagista, actor i
director escènic. Ha traduït obres de
poesia, novel·la i teatre de l’alemany, en
un total que sobrepassa els seixanta
títols. Ha realitzat nombroses
adaptacions teatrals.

Llicenciat  en  f ilologia  romànica  per  la  Univ ersitat  de

Barcelona  (1959),  ha  cursat  estudis  de  germanística  a

Heidelberg:  cursos  sobre  Brecht  i  el  Barroc.  Prof essor

substitut  a  l’Institut  d’Intèrprets  de  Heidelberg  i  al  de

Germersheim (1959-1960).

Ha dut  a  terme una llarga activ itat  teatral  com  a director

escènic  i  actor  en  div ersos  grups  de  teatre  independent

(any s seixanta i setanta) i després en div erses company ies,

principalment  al Centre Dramàtic  del Vallès  (Terrassa).  Des

del  1975,  és  prof essor  titular  de l’Institut  del  Teatre  de la

Diputació de Barcelona.

Des  del  1994,  ha  impartit  div ersos  cursos  de  traducció

av ançada  com  a  prof essor  associat  o  conf erenciant  a  la

Univ ersitat  Pompeu  Fabra  (Facultat  de  Traducció  i

Interpretació),  de Barcelona. Ha tingut una extensa activ itat

com a traductor de l’alemany  i com a autor d’assaig i poesia.

Premiat  amb  la  Creu  de  Sant  Jordi  de  la  Generalitat  de

Cataluny a  (1988),  el  Premio  Nacional  a  la  Obra  de  un

Traductor  (Ministeri  de Cultura  espany ol,  Madrid,  1994),  el

Premi Especial  de la Crítica Teatral  de Barcelona «per les

sev es  v aluoses  aportacions  al  coneixement  de  l’obra  de

Bertolt  Brecht»  (1997),  el  Premi  d’Honor  de  l’Institut  del

Teatre de la Diputació de Barcelona (1998), el Premi Nacional

de Teatre de la Generalitat  de Cataluny a (2002) i  el Premi

d’Honor de les Lletres Catalanes (2005).
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Fragments

La solució - Bertold Brecht

Maria Estuard - Friedrich Schiller

An Charlotte von Stein - Johann Wolfgang von Goethe

Aufstieg und Fall der Stradt Mahagonny - Bertold
Brecht

Ballade - François Villon

De profundis - Georg Trakl

Der Radwechsel - Bertolt Brecht

Der zerbrochene Krug - Heinrich von Kleist

Es ist alles eitel - Andreas Gryphius

Pentesilea - Heinrich von Kleist

Romulus der Grosse - Friedrich Dürrenmatt
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Consulteu la obra de Feliu Formosa com a
autor/a.


